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A Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) 1991. október 
25-én alakult közérdekű célra, határozatlan időre, 375.000 Ft alapítói vagyonnal.  
Az alapítványt 1998-ban közhasznú szervezetté minősítették. 
Az alapítók 2006.december 14-én az alapító okiratot módosították, az alapítói jogok 
gyakorlására 2006. október 19-től az alapító CIVIS Hotel és Gasztronómia Rt-t jelölték 
ki.  
Az alapítvány kezelője a 3 tagú kuratórium, amely évente legalább egyszer ülésezik. 
A kuratórium hagyja jóvá az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést. 
Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 
szerint közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.  
 
1. Az alapítvány közhasznú tevékenysége 
Az alapítvány célja: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális 
tevékenység. E tevékenységek megvalósítására célja a Debreceni Egyetem Kossuth 
Gyakorló Általános Iskolájának tanulói részére nyelvi oktatási programok támogatása, 
ehhez kapcsolódó eszközök biztosítása, anyanyelvi tanárok foglalkozatásának 
elősegítése, külföldi cserekapcsolatok felkutatása és fenntartása, a tanulók külföldre 
utazásának támogatása, viszontfogadás szervezésének segítése, nyelvi versenyek, 
nyelvi táborok szervezése.  
Az alapítvány vállalkozási és befektetési tevékenységet nem végez. 
 
2.    Az alapítványi vagyon felhasználása 2007-ben 
A 2007. évre vonatkozó számviteli beszámoló eredménylevezetése 1.018 eFt bevételt 
és 865 eFt ráfordítást tartalmaz, így a 2007.év eredménye  153 eFt. 
A bevételek összetétele: 837 eFt támogatás a SZJA 1%-ából, 50 eFt lakossági 
támogatás és 131 eFt egyéb bevétel, ami banki kamatjóváírás. 
A ráfordítások tartalma: anyagbeszerzés 520 eFt összegben (fénymásolópapír, lamináló 
fólia 417 eFt, antivírus szoftver 44 eFt, angol könyvek 12 eFt, írószerek 12 eFt, 
kazetták 35 eFt). 
Az 345 eFt-os egyéb költség tartalmaz 35 eFt banki számlavezetési díjat, 130 eFt 
értékben német nyelvi tábor támogatását, 87 eFt összegű jutalomkönyvet, 80 eFt 
rendezvény támogatást, 13 eFt hirdetési díjat. 
Az egyszerűsített beszámoló mérlege befektetett eszközöket nem tartalmaz, a 
forgóeszközök 2.933 eFt-os összege csak pénzeszközökből áll és ez egyben az 
eszközök összértéke is. 
Részletezve: 2.200 eFt lekötött banki pénzeszköz, 692 eFt banki záró folyószámla 
egyenleg és 41 eFt pénztári záró készpénzkészlet. 
A források összértéke is természetesen 2.933 eFt, ami 375 eFt jegyzett tőkéből, a 
2007.évi közhasznú tevékenységből származó 153 eFt-os eredményből és 2.405 eFt 
tőkeváltozásból áll. 
 
 



 
3.  Cél szerint nyújtott támogatások 
A vagyon felhasználásánál felsorolt ráfordítások mindegyike az alapítványi cél szerinti 
juttatásnak minősül. 
 
4. Költségvetési támogatások 
Az alapítvány 2007-ben az SZJA 1 %-os felajánlásából származó költségvetési 
támogatásban részesült. 
A támogatás összege 837.451 Ft volt, átutalása 2007.10.11-én történt meg,  
felhasználása áthúzódik a 2008. évre. 
A támogatásból 221.493 Ft felhasználása valósult meg 2007-ben:  
-  kazetták vásárlása, képkeretezés 16.004 Ft 
- elemek, dekorfilc, táblairón, olló vásárlás 19.425 Ft   
- fénymásolópapír, lamináló fólia, xerox toner vásárlás 157.270 Ft-ért  
-  hirdetési díj (2006.évi SZJA 1%-ról) 13.350 Ft 
-  postaktg., verseny nevezési díj 2.760 Ft, angol könyvek 12.684 Ft. 
Az alapítvány 2007-ben vezető tisztségviselőinek juttatásokat nem nyújtott, 
alkalmazottat nem foglalkoztatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
A 2007. évben az alapítvány közhasznú tevékenysége nyelvi versenyek szervezéséből, 
nyelvkönyvek, idegennyelvű magazinok, oktatókazetták beszerzéséből és 
cserekapcsolatok támogatásából állt.  
Jelen közhasznúsági jelentésnek része a számviteli beszámoló.  
 
 
Debrecen, 2008.05.28. 
 
 
 
      Az alapítvány vezetője 
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